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Karácsony szer te a világban
Hogy mi a csodálatos a karácsonyban? A karácsony, úgy, ahogy van. Kultúránként
és területileg változó szokások szerint ünneplik szerte a keresztény világban, ám a
lényeg mindenhol azonos: Krisztus születésének ünneplése és a szeretet.
Angliában a mi szokásainktól eltérően az angol gyerekek nem szenteste, hanem december 25-én reggel kapják meg a csomagokat. A brit mesék szerint a Télapó a kéményen
keresztül érkezik és a kandallóból bújik elő, az ajándékokat pedig egy hosszú, vastag
zokniba rejti el. A fenyőállítás tradíciója Németországból érkezett.
Svédországban szenteste a családi vacsora után a hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten, vagyis
egy manó hozza. Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fő napja nem is
szenteste, hanem vízkereszt napja, vagy annak előestéje januárban. Itália több vidékén La
Befana, vagyis vízkereszt szülötte hozza az ajándékokat.
Az amerikai gyerekek meséiben Santa Claus rénszarvasszánon érkezik és az angol mintának megfelelően a kéményen keresztül lopózik be és rejti a fenyőfa alá az ajándékokat.
Ausztráliában is megünnepli a karácsonyt a keresztény hagyománnyal rendelkező lakosság, még ha az a nyár kellős közepére esik is. Dániában a mennyezetre akasztják az
adventi koszorút. A karácsonyfát saját készítésű díszekkel ékesítik: dán zászlókból álló füzérrel és piros-fehér szívekkel. A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Franciaországban az ünnepi vacsora az éjféli mise után következik. Az íreknél a karácsonyi
ünnep két hétig tart, plusz ők a rénszarvasoknak pedig egy csokor sárgarépát készítenek
ki az ajtó elé, a Télapónak meg sört, whiskyt és rétest készítenek ki (gondolom komoly
logisztikát jelent az ajándékozónak, hogy a karácsony esti körét Írországban zárhassa…).
Kenyában még a templomokat is feldíszítik szalagokkal, virágokkal, léggömbökkel, zöld
növényekkel. Az ünnepi vacsorát a szabadban készítik el, nyílt tűzön.
Mexikóban az ünnep estéjén énekesek vonulnak az utcára, kezükben hosszú rudakkal,
amelyekre csengettyűket és gyertyákat erősítenek. Így mennek át a városon, egészen a
templomig.
Hogy mi a csodálatos a karácsonyban? A karácsony, úgy, ahogy van. Kultúránként és
területileg változó szokások szerint ünneplik szerte a keresztény világban, ám a lényeg
mindenhol azonos: Krisztus születésének ünneplése és a szeretet.
Pataki Gábor

Évvégi köszöntő
Tisztelt vértesszőlősi polgárok!
Az idei év hamar elmúlt, mint ahogy az
előző évek is. Az év vége felé szokás
visszatekinteni az elmúlt esztendőre
és értékelni azt. Talán mindenki ezt
teszi magánemberként, sorsát, életét
értékelendő, de még inkább érdemes
az év mérlegét áttekinteni munkánk
eredményeinek tükrében.
Vértesszőlős 2011. év során is tovább
fejlődött, gyarapodott. A közösségi
élet pezsgett, rendezvényeink jól sikerültek, vendégeink országon belül és
határainkon túlra is vitték községünk jó
hírnevét.
Az önkormányzat vagyona beruházásaink, valamint számos felújítás után
tovább gyarapodott. Idén két pályázaton
valamivel több támogatást nyertünk, mint
az elmúlt 3-4 év során összesen. Jelenleg önkormányzatunknak 15 folyamatban levő pályázata van, reméljük többségében eredményesek lesznek, hazai és
EU forrásokból önerőnk felhasználásával
tovább tudjuk finanszírozni Vértesszőlős
fejlődését, azért hogy településünk esztétikus, kényelmes és élhető legyen.

Egyeztetés a terület tulajdonosokkal

A karácsony közeledtével a munka
lassan véget ér, mindenki már sokkal
inkább családjára és szeretteire gondol.
Legalább néhány napra kapcsoljuk ki a
rohanó világot, a néha kegyetlen, sokszor igazságtalan és nehéz hétköznapokat és forduljunk magunk felé, hogy lelki
békénket megtaláljuk.
A jövő év nagyon nehéz lesz, Európa és
különösen Magyarország súlyos időket
él át. Adjon mindezek ellenére reményt
nekünk a hit, a törekvés, a szorgalmas és
kitartó munka. Ehhez erőt ad az összefogás, az egymásra figyelés, a tolerancia
és a szeretet ereje is. Segítsünk egymásnak, együtt minden könnyebben megy!

E gondolatok jegyében a Polgármesteri Hivatal munkatársai és magam nevében is minden
kedves vértesszőlősi lakosnak békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket, valamint sikerekben és
egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánok!
Dr. Nagy Sándor polgármester

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
41/A. § (9) bekezdésében foglaltakra, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
és munkavállalóinak rendes szabadsága kiadása céljából

A Skála-térségi kerékpárút
építésének előkészítése
Mint azt már a Hírmondó októberi számából megtudhatták, önkormányzatunk mintegy 171 millió forint
EU-támogatást nyert a Vértesszőlős
faluközpont–Skála-térség közötti kerékpárút építésére.
A nyomvonal tervezésénél egyik fő cél
volt (a lehető legrövidebb változat és a
legalacsonyabb költség mellett), hogy
csak minimálisan szükséges mértékben
vegyünk igénybe magántulajdonú területeket – ezért követi szorosan az állami
1. sz. főút vonalát.
A pályázati feltételek szerint a támogatási döntést követően 30, de legkésőbb
60 napon belül meg kell kötni a támogatási szerződést. Ehhez azonban be
kell mutatnunk, hogy az önkormányzat
tulajdonjoga az érintett jelenleg magántulajdonú területek (mintegy 40 telek)
esetében a tulajdoni lapon széljegyzetre
került, ami csak akkor lehetséges sajnos
csak ezen túl, de viszonylag rövidebb
időn belül, ha adás-vétel keretében sikerül megegyeznünk a tulajdonosokkal.
Ellenkező esetben kisajátítást kell kezdeményeznünk, aminek hosszú időigénye
veszélyezteti a támogatási szerződés
megkötését, és így a kerékpárút megvalósítását.

Az érintett területek tulajdonosaival
december 14-én egyeztetést tartottunk
a Polgármesteri Hivatalban, melyen az
érintettek jó fele vett részt. A többiek számára az átadásra nem került dokumentumokat postáztuk.
A kerékpárút pályázat háttér információi mellett az egyeztetésen ismertetésre került az engedélyezési tervdokumentáció szerinti nyomvonal, és az is
hogy ez az egyes ingatlanokat mekkora
területtel érinti. A megjelent tulajdonosok számára átadtuk az önkormányzat
vételi ajánlatát, melynek elfogadásáról,
illetve elutasításáról 30 napon belüli válaszadást kértünk.
Véleményünk szerint az ajánlati árak
(belterület: 6000 Ft/m2, külterületi szántó:
150 Ft/m2) még a válság előtti helyi ingatlanárakhoz viszonyítva is méltányosak.
Reméljük, hogy minden tulajdonossal
sikerül adásvételben megegyeznünk,
ezzel a gyors szerződéskötés után a kerékpárút építése 2012. végéig megvalósulhat, ami mindannyiunk közös érdeke.
Ellenkező esetben a kisajátítási eljárás
hosszas idő (valamint költség és munka) igénye miatt a projekt akár 1-2 évet is
csúszhat, illetve az elnyert, igen jelentős
támogatás lehívása is veszélybe kerülhet.
Dr. Nagy Sándor

a Polgármesteri Hivatal
2011. december 27. és december 30. között ZÁRVA tart.
Ezt követően az első munkanap 2012. január 2-án hétfőn lesz.
A hivatal anyakönyvezési ügyekben tart ügyeletet az alábbi telefonszámon: 06 30 579 3780
Kérjük ügyfeleink megértését!
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Dr. Lázár Gabriella jegyző
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A képviselő-testület 2011. november 24-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára tett bruttó
30 000 000 forintos vételi ajánlaton nem kíván változtatni. A vételi szándékot korábban
a bank felé tette az önkormányzat a Vértesszőlős 1037/189-219 helyrajzi számú építési
telkekre vonatkozóan, helyi fiatalok kedvezményes áron telekhez juttatása céljából.
2. A képviselő-testület 200 000 forint támogatást nyújt a Gyermekszem Alapítvány részére
a falukarácsonyi ünnepség megrendezésére.
3. A képviselő-testület 100 000 forint támogatást nyújt a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
részére a 2012. évi borverseny megrendezéséhez. A támogatást az önkormányzat a 2012.
évi költségvetésében biztosítja.
4. A képviselő-testület támogatja Dr. Forrai Zsolt r. alezredes kinevezését a Tatabányai
Rendőrkapitányság vezetésére.

A képviselő-testület 2011. december 8-án megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló rendelet
tervezetét társadalmasításra bocsájtja. A rendelet-tervezet a honlapon megtekinthető.
A lakossági véleményeket a polgármesteri hivatalba kell eljuttatni 2012. január 20-ig.
A testület a január 26-i ülésen tárgyalja majd a rendeletet a lakossági vélemények figyelembe vételével.
2. A képviselő-testület a 2012. évi munkatervét elfogadta.
3. A képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal (2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.) udvarán álló, az önkormányzat tulajdonát képező tornyot a Telenor
Magyarország Zrt. a Magyar Telekom Nyrt-vel együtt használja, amennyiben a Magyar
Telekom Nyrt-vel kötött szerződés 4.7. pontja pontjának figyelembe vételével akadálya
nincs. Kifejezi szándékát, hogy a bérleti díj kérdésében a Telenor korábbi ajánlata alapján
a céggel külön kíván szerződni.

7. A képviselő-testület megtárgyalta a Szabadság telepi lakók kérelmét. A testület a
Szabadság telepre 2 db közlekedési tükör, valamint a Tanács utcai leágazásához 1 db
lakó-pihenő övezet tába kihelyezését megrendeli.
A közvilágítási lámpatestek kihelyezésére irányuló kérelemmel kapcsolatosan úgy döntött a testület, hogy amennyiben a lakók fizetik a lámpatestek árát, abban az esetben az
önkormányzat megszervezi a kivitelezést, majd ezt követően fizeti az energia költségeket.

A képviselő-testület 2011. december 15-én megtartott
rendkívüli ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A képviselő-testület a bizottságok 2012. I. félévi munkaterveit elfogadta.
2. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Skála-térségi kerékpárút nyomvonalának biztosításához a kisajátítási eljárás első lépéseként a tulajdonosok felé a következő összegű
vételi ajánlatot teszi: belterület, Gksz besorolású külterület és út 6 000 Ft/m2, külterületi
szántó 150 Ft/m2. A testület megbízta a polgármestert, hogy az érintett ingatlanfejlesztő
cégekkel (Ker-Est Zrt. és IR Bevásárlóudvar Kft.) külön tárgyalásokat folytasson.
3. A polgármester tájékoztatta a testületet a plébániakert hátsó részének díjmentes átvételének folyamatáról. A testület döntött arról, hogy a telekmegosztási eljárás után a
794/1 hrsz-ú ingatlanról leválasztandó telekrész ne a 798 hrsz., hanem a 794/2 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú telekkel kerüljön összevonásra.
4. A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Vértesszőlős É-i lakótelepet és a
települést tehermentesítő külterületi makadámút építésére döntően Baj közigazgatási
területén (1. sz. főút homokbányai csomópontja – baji vízfolyás gázló – Sólyom u. – volt
dögkút melletti elágazás).
5. A képviselő-testület döntött az önkormányzattal munkavállalói jogviszonyban álló alkalmazottak év végi jutalmazásáról a bérmaradvány terhére.
A testület a polgármester és az alpolgármester számára javasolt bruttó 65 000 Ft jutalmat
nem szavazta meg.
6. A képviselő-testület döntött a közterület használati díjak kiegészítéséről: a közutak nem
közlekedés célú használatának díját 2 Ft/m2/nap összegben állapította meg.

4. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete 50 000 forint támogatásban
részesíti a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületét, melyhez
2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére forrást biztosít.
5. Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester tulajdonában
álló gépjármű vonatkozásában kötött üzembentartói megállapodást (az összeg javasolt
havi 16 000 Ft-os emelésével) nem kívánja módosítani.
6. A képviselő-testület megtárgyalta Fenyvesi Imréné Vértesszőlős, Szabadság telep 13.
sz. alatti lakos kérelmét. A testület úgy döntött, hogy 5 t tömegkorlátozó táblát helyez ki
a tehergépjármű-forgalom csökkentése érdekében.
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Óvodai hírek
December 10.-én szombaton a szülői
munkaközösség szervezésében került
megrendezésre a jótékonysági Mikulásparti.
A szülői munkaközösség által ünnepi
díszbe öltöztetett sportcsarnok szinte
megtelt, mikor Ilona néni zenés műsorával megkezdte az ünnepi ráhangolódást.
Szülők és gyerekek együtt énekeltek,
táncoltak a jól ismert dallamokra.
Ezután kezdetét vette a Mikuláskupa
ahol is minden csapat feldíszíthette a saját fenyőfáját. Az ötletes feladatokat Csilla néni, Zsuzsi néni és Nóri néni állította
össze. Persze a Mikulás is megérkezett,
két rosszalkodó krampuszával, akik a
végén igézetett tettek arra, hogy jó útra
térnek. A hangulatos játékok zárásaként
jókedvűen „kitáncoltuk” a hétpróbát.
Ez idő alatt mindenki megéhezett és
megszomjazott már. A szülők jóvoltából minden a rendelkezésünkre állt. Az
egész rendezvény alatt az általuk készített ételekkel és italokkal várták a csicseri
hadat és minden kedves vendéget.
Judit néni, Elluska néni, Gyöngyi néni
és Ági néni vezetésével az ünnepi játszó-
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házban kreatív karácsonyi dekorációs ötleteket kínáltak az óvónénik. Közben volt
zsákbamacska, tombola, ahol szintén
szülők és szponzorok jóvoltából értékes
nyeremények találhattak gazdára!
Nagy sikert aratott a gyermekek körében az arcfestés, melyet két anyuka, fáradságot nem kímélve végzett az egész
rendezvény alatt.
És még nem esett szó a hatalmas
trambulinról, ahol a gyermekek hosszú
kígyózó sorban, várakoztak arra, hogy a
magasba „repülhessenek”. Az összeszerelésért köszönet a lelkes apukáknak.

Szóval volt itt minden, tánc, játék,
móka, kacagás: mi gyermeknek-felnőttnek, szemnek-szájnak ingere. És ez nem
jött volna létre, ha nincsenek lelkes szülők, támogatók, és persze mosolygós
gyermekarcok, mert abból aztán nem
volt hiány.
Tehát köszönet még egyszer: a szülői
munkaközösség lelkes és példamutató
összefogásáért, a szülők, nagyszülők,
szponzorok támogatásáért, az óvoda
dolgozóinak jól összeszokott munkájáért és mindenkinek, aki valahogyan és
valamivel is hozzájárult ahhoz, hogy úgy
döntsünk ezt a kezdődő hagyományt
folytatni kell!
Szponzoraink: Borisz és Zachara Norbert, Jenei Cukrászda, Rapid Market,

CBA, McDonalds, Burger King, Szépségkert, Szekér és Társa Kft, Gyémánt Fürdő,
Fókusz fotó
A SZMK és Nevelőtestület nevében:
Seregélyes Erzsébet óvodavezető helyettes

Békés, boldog
karácsonyi ünnepeket!
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BABA–MAMA KLUB HÍREI
Nálunk is járt a Mikulás!
A bölcsődei csoportban kéthetente gyülekeznek az
aprócska kisgyermekek szüleikkel együtt egy közös
játékra, beszélgetésre. A kisgyermeknevelők és a
védőnő várják ezeken az alkalmakon a családokat.
Tanácsaikkal segítik a hozzájuk fordulókat, illetve
sok-sok gyermeknevelési praktikát is megmutatnak. Hogyan és milyen játékokkal játszanak a szülők
otthon, milyen könyveket szeret ez a korosztály, és
a csoportszobában azt is megfigyelhetik, hogyan
viszonyulnak egymáshoz gyermekeik. Van, aki érdeklődve fordul társai felé már az első alkalommal,
mások az édesanyjuk biztonságos közeléből figyelik
a többieket. Jó alkalom a klub a bölcsőde és az itt
dolgozók megismerésére, a mindennapok ismétlődő
feladataiból való kiszakadásra is. Az anyukák, apukák is jól érzik magukat a foglalkozásokon, hiszen
biztonságos környezetben engedhetik egy kicsit
szabadabban mozogni kisgyermeküket.
Mikulás hetében nagy volt az öröm a gyermekek
körében. Megérkezett a kicsikhez is a Mikulás a
helyi Vöröskereszt támogatásának köszönhetően.
A gyerekek érdeklődve figyelték és a bátrabban a
közös éneklésbe is bekapcsolódtak. Mindenki kapott csomagot, amelyben az édesség mellett gyümölcs is volt. Köszönjük a Vöröskereszt titkárának,
Ispán Mónikának, hogy gondolt a fiatalabb korosztályra, és támogatásuknak köszönhetően nálunk is
járt a Mikulás. A rendezvényen készült képek letölthetők a http.: ovi.vertesszolos.hu
weblapról. A 2011. január havi Baba-Mama Klub foglalkozások időpontjai a következők: január 10. és január 24.

Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánunk!

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat hírei
December a karácsonyvárás időszaka,
ilyenkor visszatekintünk az elmúlt esztendőre, értékelünk, mérleget készítünk. Így
volt ez a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnál is, melynek tagjai összegyűltek a
Művelődési Házban.
Ezen a napon tartották a Kisebbségek
Napi Karácsonyi Ünnepséget is, melyre
meghívást kapott a Zimozeleň Asszonykórus mellett a hagyományápolásban nagy
szerepet vállalók köre.
Az ünnepségen köszöntőt mondott
Törökné Pátrovics Erika a kisebbségi önkormányzat elnöke, valamint Dr. Nagy
Sándor polgármester úr is. Mindketten
kihangsúlyozták, fontos a településen a hagyományok ápolása, a múlt emlékeinek őrzése. Köszönetüket fejezték ki a Zimozeleň
Asszonykórusnak a sikeres szerepléseikért,
a rendezvényeken nyújtott segítségért, valamint megköszönték Skrován Józsefnénak
a Tájházban végzett munkáját is.

Elismerésüket fejezték ki az óvodai és
iskolai szlovák nyelvoktatásban résztvevő nemzetiségi pedagógusok felé a magas
szintű oktató munkájukért. Megköszönték
minden vértesszőlősi lakosnak a nemzetiségi területen végzett munkát. Ezután a
kisebbségi önkormányzat tagjai apró ajándékkal kedveskedtek a résztvevőknek, ezt
követően Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester asszony és Szabó Mária a Kulturális és
Oktatási Bizottság elnöke az önkormányzat ajándékát is átadta az asszonyoknak.
A vendéglátást követően közös énekléssel
zárult a kisebbségek napi ünnepség.
A rendezvényt támogatta a KomáromEsztergom Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester!		
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Kisgyermeknevelők, védőnő

Príjemné Vianočné sviatky a veľa úspechov v novom roku
vám praje Slovenšká menšinová samospráva Síleš!
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A Művelődési Ház hírei
A híreket összeállította: Hörömpöli Tiborné kulturális szervező

Nyugdíjas Ki mit tud?
2011. november 19-én a kertvárosi Bányász Művelődési Ház Ki mit tud? címmel rendezvényt szervezett a nyugdíjas korú embereknek.
A versenyen bárki részt vehetett, aki a
nyugdíjas korosztályhoz tartozott. Nevezni lehetett egyénileg és csoportosan. Községünket a szlovák népdalokat
előadó Zimozeleny Asszonykórus képviselte. A zsűri nem
adott ki helyezéseket,
hanem
valamennyi
résztvevő emléklapot
és színházjegyet kapott. A színházi belépő a Viharos éjszaka
című két felvonásos
vígjátékra szól, melyet a tatabányai Orfeusz társulat mutat be,
szintén a kertvárosi
Művelődési Házban. Gratulálunk a jutalomhoz és köszönjük, hogy képviselték a
vértesszőlősi nyugdíjasokat ezen a rendezvényen.

Ismeretterjesztő előadás
November 23-án és 30-án került sor
a Régi magyar baromfifajták címmel
indult előadássorozat második és harmadik előadására a kultúrban.
A második előadás témája a régi magyar
baromfifajták ismertetése volt nagyon
sok színes képpel illusztrálva. A diavetítés
mellett hallhattunk nagyon sok érdekes
dolgot az avar korból, a honfoglalás és a
tatárjárás idejéről. Megismerkedhettünk
a védett baromfifajtákkal pl.: bronzpulyka, erdélyi kopasznyakú tyúk,magyar
10

Mikulásnap
December 6-án a Művelődési Házban
is megtartottuk a Mikulásnapot.

parlagi gyöngytyúk stb. A harmadik előadás témája a helyes baromfitartás volt.
Ez alkalommal a hallgatóság ismereteket
szerezhetett az állatok helyes elhelyezési módjáról, a megfelelő takarmányozási
módokról. Hallhattunk a baromfiak betegségeiről, azok megelőzéséről illetve
a különböző gyógyítási lehetőségekről.
Ezúton is köszönjük Zoltánfi Tibornak az
előadássorozat érdekes, színes és néha
humoros előadásait.

Adventi játszóház

A karácsonyi várokozást megelőző adventi időszakban játszóházat szerveztünk az óvodás és alsó tagozatos korú
gyermekeknek. Ezen a foglalkozáson
a gyerekek közösen készíthettek sok
kis apró, karácsonyhoz kapcsolódó
munkadarabot.
Az elkészült alkotások között volt fenyőfa képével díszített képeslap, „mini”
cserepes fenyő, amelyet fenyőtobozból
alkottak, illetve hungarocell gömbből
hópasztával bevont fenyődísz is. A foglalkozás végén a gyerekek elvihették
alkotásaikat, hogy az ünnep alkalmából
saját készítésű ajándékokkal kedveskedjenek szeretteiknek.

A budapesti MiaManó Gyermekszínház
szereplésével Mikulásváró Hótündér
koncertre vártuk a falu apróságait. A bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyermekek megtöltötték a ház nagytermét.
Az interaktívra sikeredett darab során a
gyerekek is szép számmal részt vehettek
a műsorban. A darab végén a bátrabbak
még a színpadra is felmehettek és kedvenc versüket, dalukat előadhatták a Mikulásnak. A sikeres szereplésért szaloncukor volt a jutalom a Télapó zsákjából.

Nyugdíjas klub karácsonya
Az idén utolsó alkalommal találkozott
az Őszirózsa Nyugdíjas klub. A Művelődési Házban megtartott karácsonyi ünnepség szép zárása volt az idei
évnek, melyet az idősek ismét aktívan
töltöttek.

Buschné Klári néni köszöntője után az
ünnepi hangulatot Szabó Marikának, az
önkormányzat Kulturális Bizottsága elnökének karácsonyi köszöntője és két
kisiskolás szavalata teremtette meg.
A program fiatal szalontáncosok gyönyörű táncával folytatódott, majd ezt követte
a Zimozeleny Asszonykórus fellépése.
A műsor zárásaként Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester Múltidéző című diavetítését láthatták, hallhatták az idősek. A
kedves ismerősöket, barátokat, rokonokat bemutató fényképek sokak szemébe
csalták a megemlékezés könnyeit. A vetítés végén Ady Endre: Karácsonyi rege
című verse hangzott el Szabó Gyula tolmácsolásában. A Magyar Vöröskereszt
helyi alapszervezete szaloncukorral kedveskedett a klubtagoknak. A műsort követően finom,ízletes vacsorával kezdetét
vette a kötetlen beszélgetés, a mulatozás. A talpalávalót ismét Csanálosi Laci
és zenekara szolgáltatta.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot,
hogy a Művelődési Ház
2011. december 19 és
2012. január 8. között, valamint
2012. január 12-13-án zárva tart!

Békés, boldog, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánok!
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Mazsorett Szakosztály – 2011.
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya ebben az évben
is három korcsoportban dolgozott.
A minik mellett a versenyzők is sokat tanultak és fejlődtek az év folyamán. Ezt
bizonyítja, hogy egyre jobb helyezéseket
érnek el a rangos országos és nemzetközi versenyeken (Szeged, Várgesztes).
Természetesen sok település, iskola,
szervezet felkérésének tettünk eleget
ebben az évben is. Bemutatót tartottak
a Mikes és a Vaszary iskolában, részt
vettünk a Mányi Lovas Napokon és a
Magyar Evezős Szövetség felkérésére
3 napig Velencén szerepeltek a lányok.
Településünkön háromszor mutatták
meg a botforgatás tudományát csoportjaink, Farsangi bál, Augusztus 20-i
rendezvény és Szüreti felvonulás és bál.
A Falunapon láthatta először a közönség

a cadett és a junior csoport új ruháját.
A novemberi Nemzetközi várgesztesi versenyre elkészült a seniorok új ruhája is.
Mint minden évben idén is minden korosztály tanult új koreográfiát, melyek a
nemzetközi standardoknak megfelelnek.
Továbbra is várjuk a táncolni szerető
lányok jelentkezését 6 éves kortól, mivel
januárban ismét indul kezdő csoport.
Az első próba 2012. január 8-án 8.30 órától 9.30 óráig lesz a Sportcsarnokban.

Ezúton szeretném
megköszönni az
Önkormányzatnak és
a szülőknek az ezévi
támogatást és kívánunk
mindenkinek kellemes
karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag
boldog új évet!
Pappné Bedei Sarolta
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Tájékoztató
a Bursa Hungarica pályázatról
Vértesszőlős Község Önkormányzata a 179/2011.(X.6.) határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójához.
A helyben szokásos módon meghirdetett pályázatra 20 egyetemi, főiskolai tanulmányait folyató fiatal nyújtotta be pályázatát. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011.
november 28-án megtartott ülésén bírálta el a benyújtott pályázatokat a pályázók szociális helyzete alapján. A pályázók közül 1 fő havi 6000 forint, 1 fő havi 5000 forint, 5 fő
havi 4000 forint, 7 fő havi 3000 forint, és 4 fő havi 2000 forint támogatásban részesül.
A támogatást 10 hónapon keresztül kapják a hallgatók. Két pályázót a bizottság nem
részesített támogatásban, mert családjukban az egy főre jutó jövedelem – a többi pályázóhoz viszonyítva – magasabb volt. A megállapított támogatás így összesen 600
ezer forint, mely összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Tanulmányaik folytatásához az önkormányzat sok sikert kíván!
Vértesszőlős Község Önkormányzata

Pátria hírek
A Pátria Faluközösségi Egyesület a novemberi Kulturális Bizottsági ülésen tájékozatta a civil szervezeteket, az intézmények vezetőit, az idén benyújtott,
a MOL-csoport és az Ökotárs Alapítvány
által kiírt környezetvédelmi pályázatának jelenlegi állásáról, mely támogatás
segítségével településünk még több és
szebb zöldfelülettel gazdagodhat közösségi összefogással.
A Zöldövezet program további célja a lakosság környezettudatossággal kapcsolatos
ismereteinek bővítése és a környezeti értékek
megbecsülésének fontosságára irányuló figyelemfelkeltés. A pályázat kétfordulós, az első fordulón sikeresen túljutott az egyesület, jelenleg a
2. forduló pályázati anyagának elkészítése zajlik,
melynek eredményeként a temető mellett található, mintegy 3500 nm zöldterületen kerülhet
kialakításra, egy pihenőpark, őshonos fákkal,
14

Ünnepi miserend
December 24. szombat 14.00 óra
és az éjféli szentmise előtt 23.30 óra

Pásztorjáték a gyermekeknek
December 25. vasárnap 0.00 óra

Éjféli szentmise,
Urunk születésének hírüladása
December 25. vasárnap 9.00 óra

Karácsony, ünnepi szentmise
December 26. hétfő 9.00 óra

Várunk minden érdeklődőt a munkafolyamatok megtekintésére, illetve a
kóstolásra! Csak helyben fogyasztható készételt kínálunk, lesz forralt
bor és tea!

December 27. kedd 17.30 óra

Karácsonyi
jótékonysági hangverseny
(a szentmise elmarad)
Aprószentek ünnepe

Török Csaba elnök

2012. január 21-én, szombaton
reggel 7-től a Tájházban ismét
disznóvágást rendezünk.

Karácsony 2. napja,
Szent István vértanú ünnepe,
borszentelés a szentmisében

December 28. szerda 16.30 óra

cserjékkel, padok és asztalok kihelyezésével.
E közösségi tér létrehozását indokolja, a temető,
a patika, az egészség ház, az óvoda közelsége.
December 17-én a Pátria egyesület lakossági
tájékoztatást, fórumot tartott a Polgármesteri
Hivatalban ahol, a megjelentek elmondhatták
a parkkal kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat,
melyek figyelembe vételével kerül sor a majdani
kivitelezésre.
Az Általános Iskola vezetése is örömmel
csatlakozott a kezdeményezéshez és vállalták,
hogy a gyermekek rajzórákon megrajzolják a
2012. március 31-re a Föld Órájának napjára
szervezett parkosítás és esti rendezvény plakátjának megtervezését, mely alkotások közül a leg
sikeresebb mű kerülhet a rendezvény plakátjára.
A pályázatról a http://zoldovezet.okotars.
hu/, a http://patria.szolos.hu és a www.
vertesszolos.hu honlapokon folyamatosan
tájékozódhatnak.

Hagyományőrző
falusi disznóvágás

December 29. csütörtök 16.30 óra

Becket Szent Tamás püspök
és vértanú ünnepe
December 30. péntek 16.30 óra

Szent Család ünnepe
December 31. szombat 16.30 óra

Szent Szilveszter pápa ünnepe,
év végi hálaadó szentmise
Január 1. vasárnap 9.00 óra

Szűz Mária, Isten anyja
– Újévi ünnepi szentmise
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
valamennyi liturgikus cselekményünkre
és kívánunk áldott, békés karácsonyt és
Istentől megáldott, kegyelmekben
gazdag, boldog új esztendőt!
Rk. Egyházközség
Vértesszőlős

Farsangi bál

a Sportcsarnokban!
2012. február 11-én
az óvodával és az iskolával közösen
rendezzük meg a farsangi bált.
A bevételből (jegyek, tombola)
az intézmények létszámarányosan
részesülnek.

Zenél: a pilisvörösvári

Pilischer Sramli

(az a zenekar, amelyik a szlovák
lakodalmason zenélt)
Lesz büfé, jelmezverseny,
tombolasorsolás!

A jegyek 1500 Ft-os áron
a művelődési házban
vásárolhatók meg január 30-tól.
Ugyanitt és ugyanebben
az időszakban várunk
tombolatárgy-felajánlásokat
is azoktól, akik így is támogatni
tudják a két intézményt!
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Rövid hírek
Köszönetnyilvánítás!
Vértesszőlős Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki a Valusek BT.-nek
a Falukarácsonyra adományozott fenyőfáért.
A Magyar Vöröskereszt helyi alap-szervezete az idén decemberben 5 családnak tudott segíteni tartós élelmiszer
csomaggal, melyhez Kozár Józsefné is
hozzájárult adományával, amit ez úton is
szeretnénk megköszönni!

Iskola
A téli szünet 2011. december 20–
2012. január 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap december 19-én lesz („A”
heti órarend). 2012. január 3-a, kedd
az első tanítási nap („A” heti órarenddel kezdünk).

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület köszönetet mond az
adózó állampolgárok felajánlásáért,
melynek eredményeként 2011 évben
87 567 forintot utalt az adóhatóság.

Ebben az évben is készül asztali naptár iskolánk tanulóinak fényképeivel.
Kérem, amennyiben lehetőségük van,
vásároljanak belőle, ezzel is támogatva a Vértesszőlősi Általános Iskola
„Gyermekszem Alapítványát”.
Iskolánk a „Témahét” keretében
gazdag programsorozatot rendezett
december 5-19-éig. Ezekről a programokról a januári Hírmondóban olvashatnak.
Minden családnak kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Szilágyvári Kálmán

A Vértesszőlősi Általános Iskola dolgozói

Ispán Mónika titkár
Zoltánfi Zsuzsanna elnök

Köszönetnyilvánítás!

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt könytártagokat, hogy a Községi Könyvtár
2011. december 27-30. között zárva
tart. Nyitás 2012. január 2-án hétfőn.

Meghitt karácsonyi
ünnepeket, békés,
boldog újesztendőt
kívánok vértesszőlős
valamennyi lakosának.
Zsigó Lászlóné
könyvtáros
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Karate verseny
2011. 11. 20-án rendezték Oroszlányon
a Shotokan Karate versenyt Dunántúli
versenyzőkkel, melyen a Vértesszőlősi
csapat 8 fővel vett részt. Összesen 4
arany, 4 bronz, 4 ezüst érmet szereztek.

Forma gyakorlat: Stavercz Ádám I. hely;
Kerekes Balázs I. hely; Farkas Gabriella I. hely;
Suki Dániel II. hely; Liszi Noémi II. hely; László
Bence III. hely;
Küzdelem: Hoffmann Péter I. hely; Szlávik
Bence II. hely; László Bence II. hely; Liszi
Noémi II. hely; Suki Dániel III. hely; Stavercz
Ádám III. hely; Kerekes Balázs III. hely.

MEGHÍVÓ
2011. december 27-én, kedden 17.30 órakor
a VÉRTESSZŐLŐSI KISBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
tartandó

KARÁCSONYI HANGVERSENYRE.
Fellépő vendégművészek:

VOX NOVA FÉRFIKAR (Budapest),
Vezényel: SZILÁGYINÉ MÁTYUS ELVIRA

PITTI KATALIN operaénekes
A vendégénekkart karácsonyi dalcsokorral köszönti :

TATABÁNYA VÁROS VEGYESKARA
Vezényel: SALTZER GÉZA
Orgonán kísér: TÓKA SZABOLCS – orgonaművész

A műsorban elhangzó művek szerzői:
J. CLARKE, M. PRAETORIUS, L.Cl. DAQUIN, J. FAURÉ,
F. MENDELSSOHN, HÉTHALMI K., Ch. GOUNOD,
valamint a magyar és más nemzetek legszebb karácsonyi dallamai
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A KONCERT SZERVEZŐI, KÖZREMŰKÖDŐI ÉS TÁMOGATÓI .
A koncert a templom és orgonájának felújítására szervezett jótékonysági
hangversenysorozat 15. része. Az adományokat szívesen fogadjuk a helyszínen,
valamint a következő bankszámlaszámon:
„Segítő Kéz Vértesszőlősért” Alapítvány 63300037-13005995
A jótékonysági koncertsorozat
Művészeti vezetője: TÓKA SZABOLCS, szervezője: SZAMOS BOGLÁRKA
Következő rendezvényünk:
2012 januárjában A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából várható.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Vértesszőlősi rk. Egyházközség

A KONCERT TÁMOGATÓI:
• Dávid Jánosné • Vértesszőlősi rk. Egyházközség tagjai
• RS Log Kft. • Anna-Kata Virágüzletek
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Avar- és kerti hulladékok égetése
A lakosság részéről többször elhangzott az a vélemény, hogy a
kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályok megalkotására
szükség van.
A képviselő-testület december 8-ai
ülésén elkészítette a vonatkozó rendelet tervezetét, melyet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre
bocsát.
A társadalmi egyeztetés keretében
a lakosság véleményt nyilváníthat a
rendelet-tervezetről, annak elfogadása
előtt.
A rendelet szerint
a tervezetet a Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtáblájára kell
kifüggeszteni,
minimum 7 napra, s a
véleményeket ez időtartam alatt írásban
kell eljuttatni az Önkormányzat címére
(2837 Vértesszőlős,
Tanács u. 59.)
Fenti szabályoknak
megfelelően a tervezet 2011. december
12. és 2012. január 20. között kerül kifüggesztésre a hivatalban, továbbá olvasható az önkormányzat honlapján is,
a letöltések menüpont alatt a rendeletek könyvtárban.
Kérjük, hogy észrevételeiket írásban az Önkormányzat postacímére
vagy e-mail – címére (polg.hivatal@
vertesszolos.hu) január 20-áig juttassák el.
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Vértesszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének …../2012.
(…...) önkormányzati rendelete az
avar-és kerti hulladékok égetéséről
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében biztosított
jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény 1. § (1) és 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el.
1. § (1) A rendelet
célja az avar és kerti hulladék nyílt téri
égetésének
helyi
szabályozása, a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek
érvényre
juttatása
érdekében.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a
közút lakott területen
kívüli szakasza melletti avar égetésére.
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve az ingatlan előtti közterület is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti
munkálatok végzése során keletkezett
fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél,
kaszálék, és egyéb növénymaradvány
(a továbbiakban együtt: kerti hulladék);

b) tulajdonos: az ingatlan, ingatlanrész, helyiség tulajdonosa, bérlője,
haszonbérlője, használója, haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos).
3. § (1) A kerti hulladék kezeléséről,
ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban helyi komposztálással
vagy közszolgáltató által történő elszállítással történhet.
4. § (1) Amennyiben a kerti hulladék
helyi komposztálására vagy közszolgáltatás keretében végzett elszállítására nincs lehetőség, a kerti hulladék
nyílt téri égetése minden évben kizárólag március 1. és április 30., továbbá október 1. és november 30. közötti
időszakban, ünnepnapok kivételével
hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között,
szombati napokon 8 és 12 óra között
lehetséges.
(2) Tilos a kerti hulladék égetése közterületen.
5. § (1) Tilos a kerti hulladék égetése
párás, ködös időben, esőben, továbbá
erős szél esetén.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű füstöt
termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem szabad.
(3) Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a
tüzet eloltani, és a levegőszennyezést
megszüntetni
(4) Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve
ipari eredetű hulladékot (különösen:
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
gyógyszermaradványt, egyéb veszé-

lyes hulladékot).
6. § (1) Kerti hulladékot kizárólag
olyan helyen szabad elégetni, ahol
az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes
felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető
el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az
égetést végző személy köteles gondoskodni.
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
(3) Az égetés csak úgy folytatható,
hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) Az égetés céljára szolgáló tüzet
őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs,
azt azonnal el kell oltani.
(5) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, légszennyező,
vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a
parázslást, izzást meg kell szüntetni.
7. § Tilos kerti hulladékot égetni, ha
az arra illetékes hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
8. § Aki e rendelet 4-7. §-aiban foglalt
szabályokat megszegi - amennyiben
cselekménye súlyosabb elbírálás alá
nem tartozik – szabálysértést követ el,
és 50 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
9. §
Ez a rendelet 2012. ……………………
…………………-án lép hatályba.
19

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. 2011. december 8-tól végzi
a kötelező, éves kéményellenőrzést és tisztítást, valamint az elmaradt
éves szolgáltatási díj beszedését.
A 2011. évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai:
Egyedi kémény (db)
Gyűjtő kémény (szint)
Kisközponti kémény 60 kW alatt (db)
Központi 60 kW felett (fm)

gravitációs	turbós
1210 Ft
3855 Ft
770 Ft
3015 Ft
1980 Ft
5475 Ft
735 Ft
2105 Ft

A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak.
A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelőberendezés)
ellenőrzése, tisztítása az éves díj fele.
Kérjük Önöket, segítsék a kéményseprők munkáját!
							Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek, anyakönyvvezetés (Bucskuné Virtás Klára) 104-es mellék
– klarabucsku@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések (Muk Istvánné)
105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Pintérné Bartal Ágnes) 106-os mellék – pinterne.agi@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 107-es mellék – virag.agi@vertesszolos.hu
• Építésügy (Sipos László) 108-as mellék – sipos.laszlo@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek (Árva Lászlóné) 109-es mellék
– kata.arva@vertesszolos.hu
• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
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Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7500 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4500 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3000 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 000 Ft
A/5-ös fél oldal 9000 Ft
A/5-ös negyed oldal 6000 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1315 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 1969 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 1969 Ft /oldal/hét

Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.

Körzeti
megbízott
rendőr
Stavarsz Kornél
Mobil:

06 30 496 9324
Fogadóórát tart
minden hónap
3. hetén hétfőn
18.00–20.00 óráig
a Tanács u. 59. sz.
alatti KMB irodában.
(Polgármesteri Hivatal)

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Veszettség oltási akció!*
*A következő 300, veszettség elleni védőoltás beadására!

A veszettség oltás ára:

1200 Ft

Kombinált oltás esetén

1000 Ft

(a kombinált oltás árán felül)
• Az akció regisztrációhoz kötött, és abban
csak a rendelőbe behozott kutyák és
macskák vehetnek részt.
• Az akciós ár tartalmazza a féreghajtót**
és a kisállat egészségügyi könyv (oltási
könyv) első kiállításának árát.
• Az akciós ár nem tartalmazza az elveszett
vagy megrongálódott kisállat
egészségügyi könyv pótlásának díját.
• Az akció más kedvezménnyel nem
vonható össze.

Tájékoztatom, hogy a rendelőmben
a védőoltásokon túl az alábbi
szolgáltatásokkal várom Önt:
• belgyógyászati, sebészeti, szülészeti
ambuláns ellátás;
• műszeres diagnosztika: ultrahang, EK,
Röntgen;
• mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció;
• Európai Uniós állatútlevél;
• éjszakai sürgősségi ellátás;
• mintavétel laboratóriumi vizsgálatokhoz;
• gazdasági haszonállatok háztáji és telepi
ellátása;
• állatvédelmi, járványvédelmi és
állategészségügyi szaktanácsadás.
• Kérésére házhoz megyek. A kiszállási
díj Vértesszőlősön, Tata-Tóvárosban és
Tatabánya-Kertvárosban ingyenes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes magyar bio termékek
Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
Tisztító és kényeztető arc és dekoltázsos arckezelések
Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
Gyémántfejes mikrodermabrázió (bőrcsiszolás)
Hydroabrázió (bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
A világ vezető allergiamentes végleges szőrtelenítő módszere
Tartós szemöldök, szempillafestés
Steril gyantázás
Alkalmi, esküvői sminkek
Bõrújjáépítõ, nagyon erõs regeneráló
ÚJ! csiganyál kezelés problémás bõrre
Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
ÚJ! (Technology Award díj-2006-Svájc)
Őssejtes pigmentfolt (májfolt, szeplő) halványítás
ÚJ! (Hatására a bőr nem váli fényérzékennyé!)

Minden Kedves Vendégemnek
Áldott, Békés, Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok!

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus

okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Krupánszkiné
Sóki Gabi

** Az akcióban szereplő féreghajtó helyett kedvezményes áron
vásárolhat speciális igényeknek is megfelelő kombinált készítményeket.

női fodrász

Állategészségház
Á
Vértesszőlős

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfőn, szerdán és pénteken:

17.00–18.00 óra
Ügyelet:
Minden nap: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!

22

dr. Keleti Zoltán
igaz
igazgatási
azga
gatási és já
járványügyi szakállatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Telefon: (34) 719 000; (30) 555 3145
E-mail: allategeszseghaz@gmail.com
www.allategeszseghaz.hu

Bejelentkezés:
06 20 552 6207
06 34 379 211
Szeretettel várom kedves
régi és új vendégeimet!

Nyitva tartás:
kedd–szerda:
12.00–18.00 óra
csütörtök–péntek–szombat:
8.00–14.00 óra

Ajándékozzon szeretteinek
SZÉPSÉGET karácsonyra,
névre szóló ajándékkártyával,
tetszőleges értékben!
Érdeklődni személyesen a Szalonban,
vagy e-mailen, illetve a Facebookon!

06 20 80 283 08 '
Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

'

Z-SZER Kft.
Vértesszőlős

Víz-, gáz-,
fűtés-, és
villanyszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06 30 462 6946
Zachara Szilveszter
06 30 276 8557
Zachara Norbert
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